"ҚДСЖМ" ҚМУ
халықаралық серіктестері

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕСТЕР

Мемлекет

Қаласы

Шартқа қол
қойылған жыл

Хазар университеті

Әзірбайжан

Баку

2022

MLPcare ауруханасы (Medical Park)

Түркия

Стамбул

2021

Гродно перинаталдық орталығы

Белоруссия

Гродно

2021

Гродно мемлекеттік медициналық университеті

Белоруссия

Гродно

2021

Бяла-Подляскідегі Рим Папасы Иоанн Павел II
мемлекеттік жоғары мектебі

Польша

Бяла-Подляске

2021

Беларусь мемлекеттік медицина университеті

Белоруссия

Минск

2021

Д. Ф. Чеботарева атыңдағы геронтология
институты

Украина

Киев

2021

Ақпараттық жүйелер менеджментінің жоғары
мектебі

Латвия

Рига

2020

Ресей Федерациясы Денсаулық сақтау
министрлігінің "Ставрополь Мемлекеттік
Медицина Университеті" Жоғары білім берудің
федералдық мемлекеттік бюджеттік білім беру
мекемесі

Ресей

Ставрополь

2020

Ю. М. Лужков атындағы Мәскеу Үкімет
басқармасы Мәскеу қалалық Университеті"
Жоғары білім беретін мемлекеттік дербес білім
беру мекемесі.

Ресей

Мәскеу

2020

Ресей Федерациясы Денсаулық сақтау
министрлігінің «Оңалту және Курортология
Ұлттық медициналық зерттеу орталығы"

Ресей

Мәскеу

2020

The Golden Age House медициналық кешені

Израиль

Тель-Авив

2020

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕСТЕР

Мемлекет

Қаласы

Шартқа қол
қойылған жыл

Gkmedical біліктілігін арттыру бағдарламалары

Германия

Берлин

2020

Оңтүстік Дания университеті
( Медицина ғылымдары факультеті)

Оңтүстік Дания

Оденсе

2020

Шэньчжэнь қаласының Лоху ауданы
ауруханаларының холдингі

Қытай

Шэньчжэнь

2019

Шэньчжэнь университеті / Shenzhen
университеті (SZU)

Қытай

Шэньчжэнь

2019

Бұхара қаласындағы Әбу Әли Ибн Сино
атындағы Бұхара мемлекеттік медицина
институты

Өзбекстан

Бұхара

2019

Ташкент мемлекеттік стоматологиялық
институты

Өзбекстан

Ташкент

2019

"Халықаралық жоғары Медицина Мектебі"
мекемесі

Қырғызстан

Бішкек

2019

И.К. Ахунбаева атындағы Қырғыз мемлекеттік
медицина академиясы

Қырғызстан

Бішкек

2019

«Қырғыз-Ресей Славян университеті»
мемлекеттік жоғары кәсіптік білім беру
мекемесі

Қырғызстан

Бішкек

2019

"Бір белдеу-бір жол" Халықаралық
ынтымақтастық қауымдастығы

Китай

Шэньчжэнь

2018

Халықаралық медицина университеті

Малайзия

Куала-Лумпур

2018

Душанбе қаласындағы Абуали ибни Сино
атындағы Тәжік мемлекеттік медицина
университеті

Таджикистан

Душанбе

2017

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕСТЕР

Мемлекет

Қаласы

Шартқа қол
қойылған жыл

Ташкент дәрігерлер білімін жетілдіру
институты

Өзбекстан

Ташкент

2017

Тәжік ұлттық университеті

Тәжікстан

Душанбе

2017

Республикалық оқу-клиникалық отбасылық
медицина орталығы

Тәжікстан

Душанбе

2017

Мемлекеттік онкологиялық Институт

Венгрия

Будапешт

2017

LAB қолданбалы ғылымдар университеті

Финляндия

Лахти

2016

Кенбук университеттік клиникасы, Тэгу қаласы

Оңтүстік Корея

Тэгу

2016

JAMK қолданбалы ғылымдар университеті

Финляндия

Ювяскюля

2016

Үндістанның Қоғамдық денсаулық сақтау қоры

Үндістан

Гургаон

2016

CarmelMC халықаралық медициналық
орталығы

Израиль

Хайфа

2015

Боккони менеджмент мектебі

Италия

Милан

2015

Клайпеда университеті

Литва Республикасы

Клайпеда

2015

Сент-Луис Университетінің ортопедиялық
хирургия департаменті

АҚШ

Миссури штаты, Сент-Луис

2015

Ынтымақтастық нысандары:

Хазар университеті
(Әзербайжан, Баку)
Байланыс телефондары:
(+994 12) 421 10 93
Электронды пошта:
contact@khazar.org
http://khazar.org/

• кадрлық, материалдық-техникалық, ақпараттық және басқа да
ресурстық қамтамасыз етілуін жақсарту арқылы білім беру
қызметінің сапасын қамтамасыз ету;
• университет кафедраларының бейіні бойынша білім беру
бағдарламаларын іске асыру;
• жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша
ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды практикалық
даярлау;
• академиялық ұтқырлық;
• конференциялар, семинарлар, симпозиумдар, көрмелер, кеңестер,
форумдар және тәжірибе, ғылыми және практикалық ақпарат
алмасуға, өзара тиімді байланыстарды нығайтуға бағытталған
басқа да нысандарда ғылыми-ақпараттық алмасу жөніндегі ісшараларды ұйымдастыру және өткізу.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Турция - MLPcare ауруханасы
(Medical Park),
Стамбул қаласы
Байланыс телефондары:
+8 (727) 303 3333
www.mlpcare.com

• Қазақстанда балалар мен ересектердегі сүйек кемігін транспланттау, ағзаларды
транспланттау, онкология, жүрек-тамыр хирургиясы, ортопедия, нейрохирургия
сияқты ерекше емдеу әдістері саласындағы өзара ынтымақтастықты дамытуға
жәрдемдесу.
• Нақты медициналық пәндер немесе емдеу әдістері/технологиялары бойынша
Қазақстанда және/немесе Түркияда дәрігерлерге немесе медицина кадрларына
арналған оқыту бағдарламаларын қамтамасыз ету. Бұл шеңберінде Medical Park
клиникалар желісінің университеті - Истинийе университетінің медицина факультеті,
жоғары технологиялық ғылыми-зерттеу орталығымен бірге, сондай-ақ топтың
үлестес университеттері де тартылатын болады.
• Тараптардың өзара келісімі бойынша анықталатын әртүрлі медициналық пәндер
бойынша "бейне-консультация" бағдарламасының мүмкіндіктерін ұсыну, оның
шеңберінде "ҚДСЖМ" ҚМУ дәрігерлері мен MEDICAL PARK клиникалар тобы
дәрігерлерінің күрделі клиникалық жағдайларды талқылау/пациенттерді мұқият және
табысты жүргізу мен күтуді қамтамасыз ету мақсатында емдеудің жаңа әдістерімен
алмасу үшін мерзімді негізде (апта сайын, әрбір 15 күн сайын және т.б.) бейне
байланыс арқылы бірлескен бейне-кеңестер өткізілетін болады.
• "ҚДСЖМ"ҚМУ өтінімдері бойынша бағдарламалардың кезеңі мен мазмұны
тұрғысынан
мамандандырылған
бағдарламалар
түрінде
дайындалатын
оқыту/қадағалау бағдарламаларын жүргізу мақсатында Истинйе университеті
клиникаларының немесе MEDICAL PARK тобының кез келген ауруханасының
немесе үлестес университеттердің үй-жайлары аумағында қазақстандық
дәрігерлерді/медбикелерді/техникалық немесе медицина қызметкерлерін қабылдау

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
•

22.11.2021 мен 12.04.2021 аралығында Алматы облысының онкология бойынша
дәрігерлерінің біліктілігін арттыру курстарын өткізу•* 29.11.2021 мен 12.04.2021
аралығында «МСАК деңгейінде паллиативтік көмекті жетілдіру. Шетелдік
тәжірибе» тақырыбында Алматы облысы дәрігерлерінің біліктілігін арттыру
курстарын өткізу.

Ынтымақтастық нысандары:

Белоруссия-Гродно
перинаталдық орталығы

Байланыс телефондары:
+375 152 43-69-40
www.roddom.by

• Тараптар өткізетін ғылыми-практикалық кеңестерге, симпозиумдарға,
семинарларға және форумдарға қатысу;
• Тараптардың алдын ала келісімі бойынша мамандармен, озық тәжірибемен,
практикалармен және әдістемелермен, зерттеу материалдарымен алмасу;
• Ғылыми-ақпараттық және ғылыми-практикалық сипаттағы іс-шараларды
ұйымдастыру және өткізу, кадрларды қайта даярлау мен олардың біліктілігін
арттырудың талап етілетін білім беру бағдарламаларын, мастер-кластарды,
тренингтерді ұсыну, конференциялар, семинарлар, оның ішінде халықаралық
қатысумен өткізу;
• нәтижелерді практикалық денсаулық сақтауға енгізе отырып, талдамалық,
сараптамалық, консалтингтік жұмыстар жүргізу;
• халықтың денсаулығын сақтау және денсаулық сақтауды дамыту
мәселелерінде нысаналы бағдарламаларды, әлеуметтік зерттеулерді әзірлеуге
және енгізуге қатысу;
• жаңа білім беру және медициналық өнімдер мен қызметтерді әзірлеу және
енгізу бойынша инновациялық алаңдар құру;
• тараптардың келісімі бойынша Тараптардың базаларында білім алушылардың
ғылыми тағылымдамадан, өндірістік және зерттеу практикасынан өтуі кезінде
қолдау көрсету.
• Ғылыми-зерттеу жобалары мен серіктестік бағдарламаларын дамыту және
жетілдіру.

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
• 15.11.2021 мен 28.11.2021 аралығында Алматы облысының акушерлік және
гинекология бойынша дәрігерлерінің біліктілігін арттыру курстарын өткізу.

Ынтымақтастық нысандары:

Белоруссия Гродно мемлекеттік
медициналық университеті
Байланыс телефондары:
+375 (152) 44-67-28
Email: mailbox@grsmu.by
http://www.grsmu.by/

• ғылыми-ақпараттық және ғылыми-тәжірибелік сипаттағы ісшараларды ұйымдастыру және өткізу, кадрларды қайта даярлау
және олардың біліктілігін арттыру бойынша танымал білім
беру бағдарламаларын, шеберлік сабақтарын, тренингтерді,
конференцияларды, семинарларды, оның ішінде халықаралық
қатысумен өткізуді қамтамасыз ету;
• практикалық денсаулық сақтауда нәтижелерді енгізумен
аналитикалық, сараптамалық, кеңес беру жұмыстарын жүргізу;
• халықтың денсаулығын қорғау және денсаулық сақтауды
дамыту мәселелері бойынша мақсатты бағдарламаларды,
әлеуметтанулық зерттеулерді әзірлеуге және іске асыруға
қатысу;
• тараптардың келiсiмi бойынша студенттердiң Тараптар
мемлекеттерiнiң
базасында
ғылыми
тағылымдамадан,
өндiрiстiк және ғылыми-зерттеу практикасынан өтуi кезiнде
қолдау көрсету;
• ғылыми жобалар мен серіктестік бағдарламаларын әзірлеу және
жетілдіру.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:
• өзара қызығушылық тудыратын салалардағы
зерттеулер
• оқытушылар құрамының біліктілігін
арттыру
• академиялық ұтқырлық
• жаңа білім беру бағдарламаларын бірлесіп
әзірлеу
Польша - Бяла-Подляскідегі Рим
• бірлескен зерттеу / ғылыми жобалар
Папасы Иоанн Павел II
• бірлескен білім беру бағдарламалары
мемлекеттік жоғары мектебі,
(бакалавриат және магистратура)
Бяла-Подляска қаласы
• жарияланымдарды, білім беру және ғылыми
материалдарды коммерцияландыру
Байланыс телефондары:
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
+48 83 344 99 00
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
www.pswbp.pl
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:
• Оқытушылар мен студенттермен алмасу;
• Бірлескен зерттеу және оқу;
• бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру;
• Академиялық және ғылыми мәселелер
бойынша ақпарат, материалдар және
жарияланымдар алмасу;
• Медицина бойынша оқулықтар мен
Белоруссия - Беларусь мемлекеттік монографияларды бірлесіп басып шығару;
• Бірлескен ғылыми-практикалық
медицина университеті,
конференциялар мен симпозиумдар
Минск қаласы
ұйымдастыру және өткізу.
Байланыс телефондары:
+375 17 252-12-01
www.bsmu.by

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Украина - Д. Ф. Чеботарева атыңдағы
геронтология институты, Киев қаласы
Байланыс телефондары: +380 44 430 4042
www.geront.kiev.ua

Ынтымақтастық нысандары:
•
•
•
•
•

Университеттің және әріптестің білікті ғылыми-педагогикалық кадрларын тарту арқылы медициналық
қызметтердің сапасын қамтамасыз ету;
Академиялық ұтқырлық;
Дипломнан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша Медициналық, Ғылыми және Ғылымипедагогикалық кадрларды практикалық даярлау;
медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыру;
Ғылыми және практикалық ақпарат алмасуға, өзара тиімді байланыстарды нығайтуға бағытталған
конференциялар, семинарлар, симпозиумдар, көрмелер, кеңестер, форумдар және басқа да нысандар
нысанында ғылыми-ақпараттық алмасу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
•

Тараптар «Қоғамдық денсаулық сақтау» білім беру бағдарламасы бойынша PhD докторантын
дайындауда ынтымақтасады.

Ынтымақтастық нысандары:
•

•

Латвия - Ақпараттық жүйелер
менеджментінің жоғары мектебі
(ISMA University), Рига қаласы
Байланыс телефондары:
+37167100607
Email: isma@isma.lv
https://www.isma.lv/

•

ғылыми-ақпараттық және ғылыми-тәжірибелік
сипаттағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу,
кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін
арттыру бойынша танымал білім беру
бағдарламаларын қамтамасыз ету, шеберлік
сабақтарын, тренингтер, конференциялар,
семинарлар өткізу, шетелдік (визиттік)
профессорларды тарту;
студенттердің академиялық ұтқырлығы
бағдарламасын іске асыру, магистранттар мен
докторанттар үшін ғылыми тағылымдамадан өтуді
ұйымдастыру;
бірлескен МВА, магистратура және докторантура
бағдарламаларын әзірлеу және енгізу, денсаулық
сақтау менеджментіндегі социологиялық зерттеулер,
жаңа білім беру өнімдері мен қызметтерін әзірлеу
және енгізу үшін инновациялық платформаларды
құру.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ресей - Ставрополь Мемлекеттік Медицина
Университеті
Байланыс телефондары:
+(8652) 35-23-31
www.stgmu.ru

Ынтымақтастық нысандары:
1.

2.

3.
4.

Ғылыми-ақпараттық және ғылыми-практикалық сипаттағы бірлескен іс-шараларды ұйымдастыру
және өткізу, кадрларды қайта даярлау мен олардың біліктілігін арттырудың талап етілетін білім
беру бағдарламаларын, мастер-класстар, тренингтер беру, конференциялар, семинарлар,
вебинарлар өткізу, ғалымдар мен оқытушылардың тәжірибе алмасуын қоса алғанда, шетелдік
профессорларды тарту.
Екі дипломдық білім беру бағдарламасын одан әрі енгізе отырып, бірлескен білім беру
бағдарламаларын әзірлеу және шетелдіктерді бейімдеу (ординатура, аспирантура, біліктілікті
арттыру, кадрларды қайта даярлау).
Студенттер мен оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлық бағдарламасын жүзеге асыру.
Бірлескен жарияланымдарды дайындауды қоса алғанда, бірлескен халықаралық жобалар мен
ғылыми зерттеулерді іске асыру.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ресей - Ю. М. Лужков атындағы Мәскеу Үкімет
басқармасы Мәскеу қалалық Университеті
Байланыс телефондары:
+7 (495) 957-75-75
www.mguu.ru

Ынтымақтастық нысандары:
Тараптардың білім беру бағдарламасын – «Басқарушы МВА – Іскерлік әкімшілендіру
магистрі (жоғары басқару деңгейі)» біліктілігі бар кәсіптік қайта даярлаудың қосымша
кәсіптік бағдарламасын іске асыруы. «Денсаулық сақтаудағы менеджмент» - әзірлеу
мерзімі 1080 академиялық сағат, оқыту нысаны – күндізгі және сырттай
қашықтан оқыту технологияларын пайдалану артқылы.
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ресей Федерациясы Денсаулық сақтау министрлігінің
«Оңалту және Курортология Ұлттық медициналық
зерттеу орталығы"
Байланыс телефондары:
8-499-277-01-08
www.nmicrk.ru

Ынтымақтастық нысандары:
• өзара қызығушылық тудыратын бағыттар бойынша бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу;
• өзара консультацияларды жүзеге асыру, ғылыми зерттеулер жүргізу барысында әдіснамалық қолдау
көрсету;
• бірлескен жұмыс кездесулерін, ғылыми семинарларды, дөңгелек үстелдерді, конференцияларды және
осындай іс-шараларға қатысу үшін Тараптардың әрқайсысының мамандары мен сарапшыларын жіберуді
қоса алғанда, өзге де іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу;
• бірлескен ғылыми зерттеулер мен іс-шараларды жүргізу нәтижелері бойынша бірлескен
жарияланымдарды, оның ішінде ғылыми баяндамаларды, мақалаларды, оқу құралдарын дайындауды және
іске асыруды жүзеге асыру;
• қажет болған жағдайда комиссияларды, топтарды және сарапшылардың өзге де бірлестіктерін, оның
ішінде екі жақты бірлестіктерді қалыптастыру;
• бірлескен ғылыми стратегияларды, саясат пен бағдарламаларды әзірлеу және дамыту;
• магистранттар мен докторанттардың ғылыми тағылымдамаларын іске асыру және ұйымдастыру;

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
«ҚДСЖМ» ҚМУ докторантының ғылыми тағылымдамадан өтуі.

Ынтымақтастық нысандары:

Израиль-The Golden Age House
медициналық кешені,
Тель-Авив қаласы
Байланыс телефондары:
(+972)1-800-300-801
www.golden-house.co.il

1. Дәрістер оқу, мастер - кластар өткізу және оқыту
сипатындағы басқа да іс-шаралар үшін ғалымдар мен
оқытушылардың тәжірибе алмасуы.
2. Шетелде
медицина
кадрларын
даярлау,
мамандандыру, біліктілігін арттыру.
3. Медицина және фармация саласындағы Тараптардың
зерттеу әлеуетін нығайту мақсатында оқытушылар мен
зерттеушілердің тәжірибе алмасуы
4. Тараптардың өзара мүдделерін білдіретін салаларда
Ақпарат және материалдар алмасу
5. Инновациялық
медициналық
технологияларды
ғылыми-клиникалық
және
зертханалық
зерттеу
саласындағы ынтымақтастық.
6. Бірлескен ғылыми және ғылыми - практикалық ісшаралар (съездер, конференциялар, симпозиумдар,
семинарлар, көрмелер) өткізу.

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
1. Элла Мюллер, The Golden Age House медициналық
кешенінің бас директоры, Тель-Авив (Израиль)
«Эпидемия
кезіндегі
ауруханаларды
басқару
ерекшеліктері» тақырыбында вебинар өткізілді.

Ынтымақтастық нысандары:

Германия-Gkmedical біліктілігін
арттыру бағдарламалары,
Берлин қаласы
E-Mail: info@gk-medical.com
www.gk-medical.com

1. Дәрістер оқу, мастер - кластар өткізу және оқыту
сипатындағы басқа да іс-шаралар үшін ғалымдар мен
оқытушылардың тәжірибе алмасуы.
2. Шетелде
медицина
кадрларын
даярлау,
мамандандыру, біліктілігін арттыру.
3. Медицина және фармация саласындағы Тараптардың
зерттеу әлеуетін нығайту мақсатында оқытушылар мен
зерттеушілердің тәжірибе алмасуы
4. Тараптардың өзара мүдделерін білдіретін салаларда
Ақпарат және материалдар алмасу
5. Инновациялық
медициналық
технологияларды
ғылыми-клиникалық
және
зертханалық
зерттеу
саласындағы ынтымақтастық.
6. Бірлескен ғылыми және ғылыми - практикалық ісшаралар (съездер, конференциялар, симпозиумдар,
семинарлар, көрмелер) өткізу.
Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
Prof.Dr.med.Kerim
Mutig
(Германия)
Gkmedical
Professional Development Programs, Берлин, «Короновирус
биологиясындағы ғылыми статус және еуропалық
тәжірибе» тақырыбында вебинар өткізілді.

Дания - Оңтүстік Дания университеті
(University of Southern Denmark), Оденсе қ.
Байланыс телефондары:
+45 6550 1000
www.sdu.dk

Ынтымақтастық нысандары:
а) Білім алушылармен және ғылыми қызметкерлермен алмасу
Ь) Бірлескен зерттеу қызметі
с) Ғылыми материалдармен алмасу
Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
«ҚДСЖМ» ҚМУ докторантының ғылыми тағылымдамадан өтуі.
Ph.D., Оңтүстік Дания университетінің профессоры Габриэль Гулис «Қоғамдық
денсаулық сақтау қызметін дамыту. Денсаулыққа әсер етуді бағалау: әдістемесі,
іске асырылуы, тиімділігі» тақырыбында мастер-класс өткізді.

Қытай - Шэньчжэнь қаласының
Лоху ауданы ауруханаларының
холдингі

Ынтымақтастық нысандары:

Байланыс телефондары:
+86 755 8220 3083
www.szlhyy.com.cn

1. Ғылыми-зерттеу және практикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
2. Білім алушылар мен мамандар алмасуды нығайту, екі ел арасындағы қарым-қатынастарды дамыту және алғашқы
медициналық-санитариялық көмек саласындағы және басқа да салалардағы халықаралық стандарттар бойынша
ұсынымдар әзірлеуге жәрдемдесу;
3. Білім алушылардың академиялық алмасу бағдарламаларын, оның ішінде академиялық алмасу бойынша халықаралық
форумдар мен конференцияларды іске асыру; қоғамдық денсаулық сақтау және денсаулық сақтауды дамыту саласындағы
арнайы жобаларды, әлеуметтік зерттеулерді әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
4. Медициналық білім, ғылым және практикалық денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастық
жобаларын әзірлеу;
5. Денсаулық сақтау және қоғамдық денсаулық сақтау проблемалары бойынша оқу материалдарын әзірлеу және
жариялау, оның ішінде ғылым мен медициналық практика саласындағы соңғы жетістіктермен алмасуға жәрдемдесу
мақсатында мақалалар , жарияланымдар, журналдар жариялау;
6. Білім, ғылым және практиканың интеграциясы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін оқу және клиникалық процесте
пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі.

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
•
•

Шэньчжэнь Луоху госпитал тобының жетекші сарапшысы VI Халықаралық денсаулық сақтау конгрессіне қатысты.
Шенжэнь Луоху госпитал тобының мамандарының қатысуымен «Қоғамдық денсаулық сақтау қызметкері»
тақырыбында халықаралық мастер-класс өткізілді

Ынтымақтастық нысандары:

Қытай - Шэньчжэнь университеті /
Shenzhen университеті (SZU),
Шэньчжэнь қаласы
Байланыс телефондары:
+86 755 265 361 08
Email: szufao@szu.edu.cn
www.szu.edu.cn

1. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу
бағдарламаларын
(магистратура
және
докторантура
бағдарламалары), оның ішінде екі дипломдық білімді дамыту
мүмкіндігімен бірлесіп іске асыру.
2. Білім
алушылардың
академиялық
ұтқырлық
бағдарламасын жүзеге асыру.
3. Ғылыми-ақпараттық
және
ғылыми-практикалық
сипаттағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу,
кадрларды қайта даярлау мен біліктілігін арттырудың талап
етілетін білім беру бағдарламаларын, мастер-кластарды,
тренингтерді ұсыну, конференциялар, семинарлар өткізу.
4. Бағдарламалармен,
мамандармен,
оқытушылармен,
тәжірибемен, практикалармен және әдістемелермен, зерттеу
материалдарымен
алмасу
және
денсаулық
сақтау
саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу бойынша
ұсынымдарды әзірлеу кезінде жәрдем көрсету.

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
1. Шэньчжэнь университетінің жетекші сарапшылары
«Ковид-19 алдын алу және бақылау стратегиялары мен
шаралары»; «COVID-19-ға қарсы емдік препараттар мен
вакциналар саласындағы жетістіктер»; «SARS-CoV 2-ге
арнайы антиденелерді өндіру және оларды клиникалық
диагностика мен емдеуде қолдану» халықаралық вебинарға
қатысты.

Өзбекстан-Бұхара қаласындағы Әбу Әли
Ибн Сино атындағы Бұхара мемлекеттік
медицина институты
Байланыс телефондары:
8 (365) 2230050
Email: bumi_info@edu.uz
www.bsmi.uz

Ынтымақтастық нысандары:
• Ғылыми ақпараттық және ғылыми-практикалық сипаттағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу,
кадрларды қайта даярлау мен олардың біліктілігін арттырудың талап етілетін білім беру бағдарламаларын,
шеберлік сыныптарын, тренингтерді ұсыну, конференциялар, семинарлар өткізу, шетелдік профессорларды
тарту (визитинг).
• Білім алушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру және жүзеге асыру, магистранттар
мен докторанттардың ғылыми тағылымдамаларын ұйымдастыру.
• Медициналық білім беру, ғылым және практикалық денсаулық сақтау саласындағы халықаралық
ынтымақтастық бағдарламаларын әзірлеу, бағдарламалармен, мамандармен, тәжірибемен, практикалармен
және әдістемелермен, зерттеу материалдарымен алмасу және денсаулық сақтау саласындағы халықаралық
стандарттарды енгізу бойынша ұсынымдар әзірлеуге жәрдемдесу, сондай-ақ екі дипломдық білім беру
бағдарламаларын әзірлеу және енгізу
• Халықтың денсаулығын сақтау және денсаулық сақтауды дамыту мәселелерінде мақсатты
бағдарламаларды, әлеуметтік зерттеулерді әзірлеуге және енгізуге қатысу, жаңа білім беру және медициналық
өнімдер мен қызметтерді әзірлеу және енгізу бойынша инновациялық алаңдар құру.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

•

•

Өзбекстан-Ташкент мемлекеттік
стоматологиялық институты,
Ташкент қаласы
Байланыс телефондары:
+99871 230-20-73
Email: info@tsdi.uz
www.tsdi.uz

•
•

Осы ынтымақтастық туралы меморандум
шеңберіндегі бірлескен қызмет мынадай
нысандарда жүзеге асырылатын болады:
ақпарат алмасу: теориялық және практикалық
медицинаның заманауи жетістіктері
мамандармен алмасу: докторанттар,
аспиранттар, профессор-оқытушылар құрамы
бірлескен ғылыми зерттеулер
ғылыми конференциялар, семинарлар мен
симпозиумдар ұйымдастыру.
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Қырғызстан – Бішкек
қаласындағы "Халықаралық
жоғары Медицина Мектебі"
мекемесі
Байланыс телефондары:
+996 (312) 64-23-37, 64-23-34
Email: consortium.iuk@gmail.com
www.ism.edu.kg

• Бар мамандықтар бойынша білім беру
бағдарламалары шеңберінде білім алушылар мен
профессорлық-оқытушылық
құрамның
академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру.
• Ақысыз негізде білім алушылардың ғылыми
тағылымдамаларын,
әртүрлі
практикаларын
(зерттеу, өндірістік, педагогикалық) ұйымдастыру
және өткізу.
• Қосымша
медициналық
білім
беру
шеңберінде біліктілікті арттыру/қайта даярлау
циклдерін ұйымдастыру және өткізу.
• Электрондық кітапхана қорларын бірлесіп
пайдалану.
• Сұранысқа ие ғылыми өнімдерді жасай
отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу.
• Оқу-әдістемелік және ғылыми-практикалық
іс-шараларды
(конференциялар,
семинарлар,
дөңгелек үстелдер) ұйымдастыру және өткізу.
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Қырғызстан – И.К. Ахунбаева
атындағы Қырғыз
мемлекеттік медицина
академиясы
Байланыс телефондары:
+996 (312) 56 59 46
Email: akhunbaev@kgma.kg
www.kgma.kg

• Бар мамандықтар бойынша білім беру
бағдарламалары шеңберінде білім алушылар мен
профессорлық-оқытушылық құрамның академиялық
ұтқырлық бағдарламасын іске асыру.
• Ақысыз негізде білім алушылардың ғылыми
тағылымдамаларын, әртүрлі практикаларын (зерттеу,
өндірістік, педагогикалық) ұйымдастыру және өткізу.
• Қосымша медициналық білім беру шеңберінде
біліктілікті
арттыру/қайта
даярлау
циклдерін
ұйымдастыру және өткізу.
• Электрондық кітапхана қорларын бірлесіп
пайдалану.
• Сұранысқа ие ғылыми өнімдерді жасай отырып,
ғылыми зерттеулер жүргізу.
• Оқу-әдістемелік және ғылыми-практикалық ісшараларды (конференциялар, семинарлар, дөңгелек
үстелдер) ұйымдастыру және өткізу.

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
"ҚДСЖМ" ҚМУ білім алушыларының ғылыми
тағылымдамадан өтуі.

Ынтымақтастық нысандары:

Қырғызстан - «Қырғыз-Ресей
Славян университеті»
мемлекеттік жоғары кәсіптік
білім беру мекемесі
Байланыс телефондары:
+ (996-312) 66-25-67
Email: krsu@krsu.edu.kg
www.krsu.edu.kg

• Бар
мамандықтар
бойынша
білім
беру
бағдарламалары шеңберінде білім алушылар мен
профессорлық-оқытушылық құрамның академиялық
ұтқырлық бағдарламасын іске асыру.
• Ақысыз негізде білім алушылардың ғылыми
тағылымдамаларын, әртүрлі практикаларын (зерттеу,
өндірістік, педагогикалық) ұйымдастыру және өткізу.
• Қосымша медициналық білім беру шеңберінде
біліктілікті
арттыру/қайта
даярлау
циклдерін
ұйымдастыру және өткізу.
• Электрондық
кітапхана
қорларын
бірлесіп
пайдалану.
• Сұранысқа ие ғылыми өнімдерді жасай отырып,
ғылыми зерттеулер жүргізу.
• Оқу-әдістемелік және ғылыми-практикалық ісшараларды (конференциялар, семинарлар, дөңгелек
үстелдер) ұйымдастыру және өткізу.
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен

ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Қытай-"Бір белдеу-бір жол"
Халықаралық ынтымақтастық
қауымдастығы
Шэньчжэнь қаласы
Байланыс телефондары:
+86-0755-2952 9100-845
www.sz-obor.com

•
Visiting-professors, бірқатар көрнекті дәріскерлер мен
тәжірибеші дәрігерлерді дәрістер өткізуге шақыру.
•
Білім
алушылардың
академиялық
ұтқырлық
бағдарламаларын жүзеге асыру және дамыту.
•
Магистрлік және PhD докторлық диссертацияларды
басқаруға шетелдік профессорларды тарту.
•
Басым бағыттар бойынша бірлескен конференциялар,
семинарлар, тренингтер, мастер-кластар өткізу үшін алаңдарды
ұйымдастыру, өткізу және ұсыну.
•
"Баршаға денсаулық" атты жыл сайынғыбірлескен
халықаралық конференция өткізу.
Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
Shenzhen Luohu Hospital Group тобының жетекші сарапшысы VI
Халықаралық денсаулық сақтау конгрессіне қатысты.
Shenzhen Luohu Hospital Group мамандарының қатысуымен
«Қоғамдық денсаулық сақтау қызметкері» тақырыбындағы
халықаралық мастер-класс өткізілді.
Шэньчжэнь университетінің жетекші сарапшылары «Ковид-19
алдын алу және бақылау стратегиялары мен шаралары»;
«COVID-19-ға қарсы емдік препараттар мен вакциналар
саласындағы
жетістіктер»;
«SARS-CoV
2-ге
арнайы
антиденелерді өндіру және оларды клиникалық диагностика мен
емдеуде қолдану» халықаралық вебинарға қатысты.

Ынтымақтастық нысандары:

Малайзия-Халықаралық
медицина университеті,
Куала-Лумпур қаласы
Байланыс телефондары:
+603 8656 7228
Email: corporate@imu.edu.my
www.imu.edu.my

1. Оқыту, ғылыми-ақпараттық және ғылыми-практикалық
сипаттағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу,
кадрларды қайта даярлау мен біліктілігін арттырудың талап
етілетін білім беру бағдарламаларын, мастер-кластарды,
тренингтерді ұсыну, конференциялар, семинарлар өткізу.
2. Бағдарламалармен,
мамандармен,
тәжірибемен,
практикалармен
және
әдістемелермен,
зерттеу
материалдарымен алмасу және денсаулық сақтау
саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу бойынша
ұсынымдарды әзірлеу кезінде жәрдем көрсету.
3. Халықтың денсаулығын сақтау және денсаулық
сақтауды дамыту мәселелерінде мақсатты
4. Білім
алушылардың
академиялық
ұтқырлық
бағдарламасын жүзеге асыру және жүзеге асыру.

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
Малайзия халықаралық медициналық университетінің
жетекші
сарапшыларының
қатысуымен
«Заманауи
медициналық білім берудегі сапа, үздіксіз жетілдіру және
бенчмаркинг» халықаралық семинары өткізілді

Ынтымақтастық нысандары:

Тәжікстан - Душанбе
қаласындағы Абуали ибни Сино
атындағы Тәжік мемлекеттік
медицина университеті
Байланыс телефондары:
+992 446003615
Email: interdep.tsmu@gmail.com
www.tajmedun.tj

1. Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау кезінде білім
беру бағдарламаларын жүзеге асыруда мамандар мен
оқытушылармен алмасу.
2. Екі тарап үшін құпия болып табылмайтын зерттеу
жобаларының ақпараттары мен материалдарын бөлісу.
3. Ғылыми-зерттеу жобалары мен серіктестік
бағдарламаларын дамыту және жетілдіру.
4. Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау мен қайта
даярлаудың өзекті мәселелері бойынша симпозиумдар,
конференциялар, семинарлар, мастер-кластар ұйымдастыру.
5. Тараптардың келісімі бойынша екі тараптың базаларында
білім алушылардың өндірістік және зерттеу практикасынан
өтуі кезінде қолдау көрсету.
6. Халықаралық басылымдарда серіктестік жобалардың
нәтижелерін бірлесіп жариялауға күш салу.
7. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру жобалары мен
бағдарламаларын коммерцияландыруға ықпал ету.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:
1.

2.
3.
4.

Өзбекстан - Ташкент
дәрігерлер білімін жетілдіру
институты, Ташкент қаласы
Байланыс телефондары:
+998 (71) 268-17-44
Email: info@tipme.uz
www.tipme.uz

5.

6.

7.

Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау кезінде
білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруда мамандар
мен оқытушылармен алмасу.
Екі тарап үшін құпия болып табылмайтын зерттеу
жобаларының ақпараттары мен материалдарын бөлісу.
Ғылыми-зерттеу
жобалары
мен
серіктестік
бағдарламаларын дамыту және жетілдіру.
Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау мен қайта
даярлаудың өзекті мәселелері бойынша симпозиумдар,
конференциялар,
семинарлар,
мастер-кластар
ұйымдастыру.
Тараптардың келісімі бойынша екі тараптың
базаларында білім алушылардың өндірістік және
зерттеу практикасынан өтуі кезінде қолдау көрсету.
Халықаралық басылымдарда серіктестік жобалардың
нәтижелерін бірлесіп жариялауға күш салу.
Денсаулық сақтау саласындағы білім беру жобалары
мен бағдарламаларын коммерцияландыруға ықпал ету.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Тәжікстан - Тәжік ұлттық
университеті, Душанбе
қаласы
Байланыс телефондары:
(+992 37) 221-77-11
Еmail: tgnu@mail.ti,
www.tnu.tj

1. Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау кезінде
білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруда мамандар мен
оқытушылармен алмасу.
2. Екі тарап үшін құпия болып табылмайтын зерттеу
жобаларының ақпараттары мен материалдарын бөлісу.
3. Ғылыми-зерттеу
жобалары
мен
серіктестік
бағдарламаларын дамыту және жетілдіру.
4. Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау мен қайта
даярлаудың өзекті мәселелері бойынша симпозиумдар,
конференциялар,
семинарлар,
мастер-кластар
ұйымдастыру.
5. Тараптардың келісімі бойынша екі тараптың
базаларында білім алушылардың өндірістік және зерттеу
практикасынан өтуі кезінде қолдау көрсету.
6. Халықаралық басылымдарда серіктестік жобалардың
нәтижелерін бірлесіп жариялауға күш салу.
7. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру жобалары
мен бағдарламаларын коммерцияландыруға ықпал ету.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Тәжікстан - Душанбе қаласындағы
«Республикалық оқу клиникалық
отбасылық медицина орталығы"
Мемлекеттік мекемесі

Байланыс телефондары:
+992 37 221 07 06
Email: rtcfmc@mail.ru
www.fammedcenter.tj

1. Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау
кезінде білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруда
мамандар мен оқытушылармен алмасу.
2. Екі тарап үшін құпия болып табылмайтын
зерттеу
жобаларының
ақпараттары
мен
материалдарын бөлісу.
3. Ғылыми-зерттеу жобалары мен серіктестік
бағдарламаларын дамыту және жетілдіру.
4. Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау мен
қайта даярлаудың өзекті мәселелері бойынша
симпозиумдар,
конференциялар,
семинарлар,
мастер-кластар ұйымдастыру.
5. Тараптардың келісімі бойынша екі тараптың
базаларында білім алушылардың өндірістік және
зерттеу практикасынан өтуі кезінде қолдау көрсету.
6. Халықаралық
басылымдарда
серіктестік
жобалардың нәтижелерін бірлесіп жариялауға күш
салу.
7. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру
жобалары
мен
бағдарламаларын
коммерцияландыруға ықпал ету.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:
•

Венгрия - Мемлекеттік
онкологиялық Институт,
Будапешт қаласы
Байланыс телефондары:
+36-1-224-8686
Email: m.kasler@oncol.hu
www.onkol.hu

Оқыту және дайындау мақсатында онкологиялық емдеу, медицина және
іс жүргізу саласында тәжірибе және мамандармен алмасу.
•
Ғылыми және білім беру қызметін басқару.
•
Онкология және іс жүргізу саласында ғылыми конференциялар немесе
workshop-тар ұйымдастыру.
•
Халықаралық конференцияларда ынтымақтастық нәтижелерін ұсыну.
•
Тараптардың клиникалық мүмкіндіктерінің көмегімен Практикалық
оқыту нысандарында медициналық персоналдың біліктілігін дамыту.
Ынтымақтастық аясында мемлекеттік онкологиялық Институт
келесідей көмек көрсетеді:
•
Онкологиялық орталықтың жаңа инфрақұрылымын жоспарлау
(ғимараттар, жабдықтар) ;
•
Медициналық персоналдың құрылымы мен санын жоспарлау; онкологиялық орталықтардың жұмысы үшін "Know how" ұсыну;
•
"Алтын стандарт"онкологиялық хаттамаларын ұсыну;
•
Медициналық скринингтің әдіснамасы мен ұйымдастырылуын ұсыну;
•
Бастапқы және қайталама профилактика мен скринингті дайындау үшін
медициналық персоналды оқыту;
•
Сапаны бағалау процесі үшін сауалнама ұсыну;
•
Онкологиялық желіні аккредиттеу үшін мамандарды ұсыну.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен ынтымақтастықты
дамыту нұсқалары қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Финляндия LAB қолданбалы
ғылымдар университеті
Байланыс телефондары:
+358 20 743 8100
Email: outi.kallioinen@lamk.fi
www.lamk.fi

1. Шетелде медицина кадрларын даярлау, мамандандыру,
біліктілігін арттыру.
2. Дәрістер оқу, мастер - кластар өткізу және оқыту
сипатындағы басқа да іс-шаралар үшін ғалымдар мен
оқытушылардың тәжірибе алмасуы.
3. Медицина және фармация саласындағы Тараптардың
зерттеу әлеуетін нығайту мақсатында оқытушылар мен
зерттеушілердің тәжірибе алмасуы.
4. Тараптардың өзара мүдделерін білдіретін салаларда
ақпарат және материалдар алмасу.
5. Инновациялық
медициналық
технологияларды
ғылыми-клиникалық
және
зертханалық
зерттеу
саласындағы ынтымақтастық.
6. Бірлескен ғылыми және ғылыми - практикалық ісшаралар
(съездер,
конференциялар,
симпозиумдар,
семинарлар, көрмелер) өткізу.
7. Осы Келісімнің қолданылу шеңберінен шықпайтын
басқа академиялық салалардағы ынтымақтастық.
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Оңтүстік Корея-Кенбук
университеттік клиникасы,
Тэгу қаласы
Байланыс телефондары:
053-200-45524555
Email: globalknuh@hanmail.net
www.knuh.kr

1. Шетелде
медицина
кадрларын
даярлау,
мамандандыру, біліктілігін арттыру.
2. Дәрістер оқу, мастер - кластар өткізу және оқыту
сипатындағы басқа да іс-шаралар үшін ғалымдар мен
оқытушылардың тәжірибе алмасуы.
3. Медицина және фармация саласындағы Тараптардың
зерттеу әлеуетін нығайту мақсатында оқытушылар мен
зерттеушілердің тәжірибе алмасуы.
4. Тараптардың өзара мүдделерін білдіретін салаларда
ақпарат және материалдар алмасу.
5. Инновациялық
медициналық
технологияларды
ғылыми-клиникалық
және
зертханалық
зерттеу
саласындағы ынтымақтастық.
6. Бірлескен ғылыми және ғылыми - практикалық ісшаралар (съездер, конференциялар, симпозиумдар,
семинарлар, көрмелер) өткізу.
7. Студенттермен,
академиялық
және
басқару
штаттарымен алмасу.
8. Инновациялық технологияларды (телемедицина)
пайдалана отырып, медицина қызметкерлері үшін
пациенттерді қолдау жөніндегі бірлескен консультациялық
орталықты қалыптастыру.
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Финляндия - JAMK қолданбалы
ғылымдар университеті,
Ювяскюль қаласы
Байланыс телефондары:
+358 20 743 8100
Email: iussi.halttunen@jamk.fi
www.jamk.fi

1. Шетелде
медицина
кадрларын
даярлау,
мамандандыру, біліктілігін арттыру.
2. Дәрістер оқу, мастер - кластар өткізу және оқыту
сипатындағы басқа да іс-шаралар үшін ғалымдар мен
оқытушылардың тәжірибе алмасуы.
3. Медицина
және
фармация
саласындағы
Тараптардың зерттеу әлеуетін нығайту мақсатында
оқытушылар мен зерттеушілердің тәжірибе алмасуы.
4. Тараптардың
өзара
мүдделерін
білдіретін
салаларда ақпарат және материалдар алмасу.
5. Инновациялық медициналық технологияларды
ғылыми-клиникалық және зертханалық зерттеу
саласындағы ынтымақтастық.
6. Бірлескен ғылыми және ғылыми - практикалық
іс-шаралар (съездер, конференциялар, симпозиумдар,
семинарлар, көрмелер) өткізу.
7. Студенттермен, академиялық және басқару
штаттарымен алмасу.
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Үндістан-Үндістанның
Қоғамдық денсаулық сақтау
қоры, Гургаон қаласы
Байланыс телефондары:
+91-1244-781-400
Email: ksrinath.reddy@phfi.org
www.phfi.org

1. Шетелде
медицина
кадрларын
даярлау,
мамандандыру, біліктілігін арттыру.
2. Дәрістер оқу, мастер - кластар өткізу және оқыту
сипатындағы басқа да іс-шаралар үшін ғалымдар мен
оқытушылардың тәжірибе алмасуы.
3. Медицина
және
фармация
саласындағы
Тараптардың зерттеу әлеуетін нығайту мақсатында
оқытушылар мен зерттеушілердің тәжірибе алмасуы.
4. Тараптардың
өзара
мүдделерін
білдіретін
салаларда ақпарат және материалдар алмасу.
5. Инновациялық медициналық технологияларды
ғылыми-клиникалық және зертханалық зерттеу
саласындағы ынтымақтастық.
6. Бірлескен ғылыми және ғылыми - практикалық ісшаралар (съездер, конференциялар, симпозиумдар,
семинарлар, көрмелер) өткізу.
7. Осы
Келісімнің
қолданылу
шеңберінен
шықпайтын
басқа
академиялық
салалардағы
ынтымақтастық.
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары
қарастырылуда

Ынтымақтастық нысандары:

Израиль - CarmelMC
халықаралық медициналық
орталығы, Хайфа қаласы
Байланыс телефондары:
+972-46662121
Email: info@carmelmc.com
www.carmelmc.com

1.
Бірлескен ғылыми-зерттеу бағдарламалары мен жобаларын
жүзеге асыру.
2.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын негіздеу және орындау үшін
бірлескен уақытша ғылыми ұжымдарды қалыптастыру.
3.
Тараптардың бірінің жекелеген ғалымдары мен мамандарын
екінші Тараптың жұмыстарын орындауға тарту.
4.
Бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру.
5.
Бірлескен ғылыми және ғылыми-әдістемелік конференциялар,
семинарлар, симпозиумдар, "дөңгелек үстелдер", кездесулер мен
көрмелер өткізу.
6.
Дәріс
оқыту,
біліктілікті
арттыру,
семинарлар
мен
консультациялар
өткізу
үшін
оқытушылар
мен
ғылыми
қызметкерлермен алмасу.
7.
Өзара қызығушылық тудыратын салаларда оқыту, ғылыми
тағылымдама үшін магистранттармен, докторанттармен және жас
ғалымдармен алмасу.
8.
Білім алушылардың ғылыми-зерттеу практикаларын өткізу.
9.
"Қоғамдық денсаулық сақтау" / "Медицина"мамандықтары
бойынша философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор
дәрежесін бере отырып, докторантура бағдарламалары бойынша
басшылық.
10. Ынтымақтастықтың тікелей нәтижесі болып табылатын
бірлескен ғылыми-техникалық журнал мақалаларын, баяндамалар мен
кітаптарды дайындау және жариялау.

«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен
ынтымақтастықты дамыту нұсқалары қарастырылуда

Байланыс телефондары:
+39 02 5836.6605-6606
Email: info@sdabocconi.it
www.sdabocconi.it

Ынтымақтастық нысандары:
1. Бірлескен ғылыми-зерттеу бағдарламалары мен жобаларын жүзеге асыру.
2. Бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру.
3. Бірлескен ғылыми және ғылыми-әдістемелік конференциялар, семинарлар, симпозиумдар, "дөңгелек
үстелдер", кездесулер мен көрмелер өткізу.
4. Дәріс оқыту, біліктілікті арттыру, семинарлар мен консультациялар өткізу үшін оқытушылар мен ғылыми
қызметкерлермен алмасу.
5. Өзара қызығушылық тудыратын салаларда оқыту, ғылыми тағылымдама үшін магистранттармен,
докторанттармен және жас ғалымдармен алмасу.
6. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу практикаларын өткізу.
7. "Ынтымақтастықтың тікелей нәтижесі болып табылатын бірлескен ғылыми-техникалық журнал
мақалаларын, баяндамалар мен кітаптарды дайындау және жариялау.

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар
Экономика ғылымдарының докторы, SDA Bocconi менеджмент мектебінің профессоры, Брусати Лука Джованни
Карло «МӘМС енгізу контекстіндегі медициналық қызметтердің маркетингі» тақырыбында мастер-класс өткізді.
Экономика ғылымдарының докторы, SDA Bocconi менеджмент мектебінің профессоры, Брусати Лука Джованни
Карло «Денсаулық барлығына» атты халықаралық конгреске қатысты.

Ынтымақтастық нысандары:

Литва Республикасы-Клайпеда
университеті, Клайпеда қаласы
Байланыс телефондары:
+370(46)398911
Email: klaipeda.university@ku.lt
www.ku.lt

1. Менеджмент және қоғамдық денсаулық сақтау саласында
тәжірибе алмасуды қоса алғанда, қоғамдық денсаулық сақтау
мамандарын жетілдіру тренингтерін, конференцияларын,
мастер-кластарын, семинарларын, курстарын, ҚДСЖМ және
ҚУ қызметі шеңберінде көзделген Менеджмент және
медициналық көмекті ұйымдастыру мәселелері бойынша және
басқа да тақырыптар бойынша тағылымдамалар өткізу.
2. ҚДСЖМ
тыңдаушылары,
магистранттары
мен
докторанттары үшін КУ Университетінде оқыту турларын
ұйымдастыру.
3. Менеджмент және қоғамдық денсаулық сақтау мәселелері
бойынша, оның ішінде халықаралық басылымдарда
жарияланымдарды жоспарлау, жазу және шығару.
4. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша бірлескен
жұмыс.
5. Тараптар
өкілдерінің
ұйымдастыратын
ғылымиәдістемелік
семинарларға,
ғылыми-практикалық
конференцияларға, жазғы мектептерге және басқа да ісшараларға қатысуы арқылы тиісті қызмет салаларында
Тараптар жинаған тәжірибе мен білім алмасу.

Келісімшарт бойынша атқарылған жұмыстар

«ҚДСЖМ» ҚМУ магистрантының ғылыми тағылымдамадан
өтуі

АҚШ - Сент-Луис Университетінің
ортопедиялық хирургия департаменті,
Миссури штаты

Ынтымақтастық нысандары:

Байланыс телефондары:
1-800-758-3678
Email: admission@slu.edu
www.slu.edu

1. Бірлескен ғылыми-зерттеу бағдарламалары мен жобаларын жүзеге асыру.
2. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын негіздеу және орындау үшін бірлескен уақытша ғылыми ұжымдарды
қалыптастыру.
3. Тараптардың бірінің жекелеген ғалымдары мен мамандарын екінші Тараптың жұмыстарын орындауға тарту.
4. Бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру.
5. Бірлескен ғылыми және ғылыми-әдістемелік конференциялар, семинарлар, симпозиумдар, "дөңгелек
үстелдер", кездесулер мен көрмелер өткізу.
6. Дәріс оқыту, біліктілікті арттыру, семинарлар мен консультациялар өткізу үшін оқытушылар мен ғылыми
қызметкерлермен алмасу.
7. Өзара қызығушылық тудыратын салаларда оқыту, ғылыми тағылымдама үшін магистранттармен,
докторанттармен және жас ғалымдармен алмасу.
8. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу практикаларын өткізу.
9. "Қоғамдық денсаулық сақтау" / "Медицина"мамандықтары бойынша философия докторы (PhD) және бейіні
бойынша доктор дәрежесін бере отырып, докторантура бағдарламалары бойынша басшылық.
10. Ынтымақтастықтың тікелей нәтижесі болып табылатын бірлескен ғылыми-техникалық журнал мақалаларын,
баяндамалар мен кітаптарды дайындау және жариялау.
«ҚДСЖМ» ҚМУ халықаралық серіктеспен ынтымақтастықты дамыту нұсқалары қарастырылуда

